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Webinar "Illes de
calor urbà i
edificis
sostenibles"

Entitat
Organitzadora :
Vàries entitats
Lloc: En línia
Demarcació : Girona
Data inici : Dimarts,
4 maig, 2021
Horari: De 9.30 a 12
hores
Tornar
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El pròxim 4 de maig, de 9.30 a 12 hores, tindrà lloc el Webinar "Illes de calor urbà i
edificis sostenibles"

, que forma part del cicle de sessions que organitza el Clúster de l?Energia Eficient de
Catalunya dins el projecte EDIFICAT.
La jornada constitueix un primer punt de trobada entre professionals i organitzacions del
sector d?eficiència energètica i les energies renovables a banda i banda dels Pirineus per
abordar els reptes del sector, com a part del procés de transició energètica, i posar-los en
contacte entre ells per generar sinergies i possibles accions conjuntes a desenvolupar en el
marc del projecte EDIFICAT.
Programa
09.30 h | Presentació del projecte EDIFICAT
09.35 h | Reflexions a l'entorn a la problemàtica de les illes de calor a les ciutats
mediterrànies
? Zohra Mhedhbi, investigadora - Laboratori interdisciplinari de solidaritats, societats, territoris
(LISST) - "Illes de calor urbanes i construcció sostenible a Occitània"
? Javier Martin Vide, coordinador del grup d?experts sobre canvi climàtic a Catalunya - ?L'illa
de calor: un nou risc climàtic en ciutats mediterrànies?
10.10 | Taules d'experiències
? Tathiane Martins, professora-investigadora - Escola Nacional d'Arquitectura de Tolosa
(ENSAT) i Laboratori d'Investigació d'Arquitectura de Tolosa (LRA) - "L'experiència del
districte de Montaudran"
? Stéphane Bosc, arquitecte-planificador urbà i professor-investigador ? Escola Nacional
Superior d?Arquitectura de Montpeller (ENSAM) ? ?Feedback sobre experiències
transversals: cap a una millor consideració de les UHIs des d?un enfocament transversal i de
col·laboració entre pràctica, investigació i docència ".
? Maria Buhigas, founder, Urban- Facts
? Chloé Cariello, responsable del projecte QDO - Envirobat - "L'enfocament del barri
sostenible a Occitània a través del prisma de les illes de calor urbanes"
11.25 h | Conclusions
El projecte EDIFICAT, en el qual la Demarcació de Girona del COAC és soci no beneficiari,
té l?objectiu d?establir un context territorial favorable a la reorientació del sector de la
construcció per augmentar-ne la qualitat i la sostenibilitat, mitjançant la creació d?un
clúster informal. El projecte s?emmarca en el Programa INTERREG V-A-Espanya-FrançaAndorra (POCTEFA 2014-2020) i està cofinançat amb el Fons FEDER de la Unió Europea.
Inscriu-te al webinar
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